
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সেপটেম্বটেে অভিযাটে আল্লাহে 
ভেদর্শ োবলী 

শায়খ নাসির ইবনন হামদ আল-ফাহদ  

(আল্লাহ তাাঁর কলযাণময় মুসি ত্বরাসিত করুন) 

অনুবাদ: মুফসত ইব্রাসহম হহািাইন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সবিসমল্লাসহর রাহমানীর রাহীম  

আলহামদুসলল্লাহ, ওয়াি িালাতু ওয়াি িালাম ুআলা রািুসলল্লাহ  

আম্মা বাআদ 

বাইসতল মাকসদি তথা হেরুিানলম দখল হবার পর যখন কু্রনিডারনদর সবরুনে সেহানদর েনয মানুষনক উদ্বেু করার কথা 

বলা হনতা, তখন এক হেসণর হলানকরা বলনতা – আর-রুম (ইউনরাসপয়ান) এর িানথ সকভানব হমাকানবলা করা যায়? তারা 

হতা িমনুের পাসনর মনতা - অগসণত, অপ্রসতনরাধ্য,অনেয়! যখন উম্মাহ পরােনয়র িববসনম্ন পযবানয় অধ্ঃপসতত হনয়সিল 

তখন এধ্রননর কথা বলার হলানকর িংখযা সিল িবনেনয় হবসশ। তারাই সিল িংখযাগসরষ্ঠ। আল্লাহর ইচ্ছায় সবেয় আিনত 

শুরু করার পর তানদর িংখযা কমনত লাগনলা। তানদর িংখযা িববসনম্ন পযবানয় হপৌিায় িুলতান িালাউসিননর সবেনয়র 

িময়কানল। সকন্তু লক্ষনীয় সবষয় হল সবেনয়র সিক আনগও এনদর অসিত্ব সিল। এ হথনক দুসি সবষয় বুঝা যায়। এক, পরােনয় 

এধ্রননর সেন্তা ও মানুনষর িংখযা বৃসে পায়, সবেনয়র িানথ িানথ তানদর িংখযা কনম। দুই, িববাবস্থায় উম্মাহর মনধ্য এ 

োতীয় সকিু হলাক থাকনব। তনব এনদর িংখযা বৃসে পানব পরােনয়র িমনয়।  

পূববযূনগর কু্রনিডারনদর বযাপানর হয ধ্ারণা পরাসেত মানসিকতার মানুষনদর মনধ্য সিল, বতবমানন কু্রনিনডর হনতা আনমসরকার 

বযাপানরও হিই ধ্ারণা সবদযমান।  সননের হলখাসি শাইখ নাসির আল-ফাহদ সলনখসিনলন। ২০০২ িানল। ঐসতহাসিক 

গােওয়াতুল মযানহািন বা ৯/১১ হামলার মাত্র একবির পর। সনঃিনেনহ পসিনমর ক্ষমতা হদনখ অসভভ,ত, পসিনমর দশবন 

দ্বারা প্রভাসবত অননক সেন্তাসবদ ও সবনেষনকর কানি শাইনখর এ কথাগুনলা তখন ‘অবািব’, ‘কল্পসবলাি’ ইতযাসদ মনন 

হনয়সিল, এবং তানদর দুঃখেনকভানব অননক ইিলামী সেন্তাসবদ ও ইিলামী আনোলননর বযসিরাও সবদযমান। সকন্তু আে 

১৭ বির পর এর প্রথম পযবনবক্ষনকর কানিই শাইনখর এ কথাগুনলার অননকগুনলার বািবতা পসরস্কার হনয় হগনি। 

হতমসনভানব আনো হয়নতা অনননকর কানি শাইনখর কথাগুনলা ইউনিাসপয়া সকংবা প্রপাগান্ডা মনন হনত পানর। এ নতুন সকিু 

না। সকন্তু িমনয়র িানথ িনথ তানদর অসধ্কাংশই শাইনখর কথার িতযতা ও তাাঁর উপলসি ও দূরদৃসির গভীরতা অনভুব করনত 

িক্ষম হনব, সবইেসনল্লাহ। ইনশাআল্লাহ একসদন আিনব যখন মিুসলম উম্মাহ এর মানয়রা তাাঁনদর িন্তাননদর সশক্ষা হদনব 

মুহাম্মাদ আতা ও তাাঁর অধ্ীনি ১৮ েন সবস্ময়কর যুবা, সবশ্ব কুফরনক হতভম্ব কনর হদওয়া শাইখ খাসলদ হশইখ মহুাম্মাদ ও 

তানদর আসমর ইমাম ওয়াল মুোসিদ শাইখ উিামা ইবনন লানদন এর নাম ও রািূল ملسو هيلع هللا ىلص এর পতাকাতনল িমনবত এই মহান 

অশ্বানরাহীগনণর বীরত্বগাথা। 

আল্লাহ তাাঁনদর কবুল করুন, তাাঁনদর রহমনতর োদনর েসিনয় রাখনু। শাইখ খাসলদ হশইখ মুহাম্মাদ ও শাইখ নাসির আল-

ফাহদিহ িকল বেী মুোসহদ, আসলম ও মুিসলমনদর কলযাণময় মুসি ত্বরাসিত করুন। গসববত উম্মাহনক হগৌরনবর এ গাাঁথা 

পুনরায় স্মরণ কসরনয় হদওয়ার েনয আমানদর এ প্রনেিা কবুল করুন। আমীন।  

আল সহকমাহ সমসডয়া 

 

 

 



আলহামদু সলল্লাহ। আম্মাবাদ... 

সবখযাত অসভযান ‘হিনেম্বনরর অসভযান’র এক বির অসতবাসহত হওয়ার পর আমার ইনচ্ছ হল, উি 

অসভযানন আল্লাহর হয িমি সনদবশনাবলীর প্রকাশ ঘনিনি, তার সকিু সননয় আনলােনা করার। যার মনধ্য ঐ 

িমি হলাকনদর েনয উপনদশ ও সশক্ষা থাকনব, সবনবকবান ও যারা (উপনদশ) মননানযাগিহ গ্রহণ কনর 

তাাঁনদর প্রসত।  

এখানন উি অসভযাননর ববধ্তা-অববধ্তা সননয় আনলােনা করা আমার উনিশয নয়। কারণ এ সবষনয় 

আনলােনা ইসতমনধ্য পসরপূণব হনয় হগনি।1 অসভযাননর ঘিনাও অতীত হনয় হগনি। হশষ হনয় হগনি। এখানন 

আসম োসচ্ছ, তার সকিু ফল ও প্রসতসক্রয়া উনল্লখ করনত। আর এখানন যা উনল্লখ করনবা, হকান ইনিাফগার 

হলাক তার সবনরাসধ্তা করনব না। 

 

প্রথম সনদশবন:  

আল্লাহর বাণী- ( الله بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة من كم ) 

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলমক পরাজিত কমরমে; বস্তুতঃ ধৈর্যশীলমদর সঙ্গী হমেন আল্লাহ! 
(সূরা বাকারা, ২৪৯)  

মাত্র উসনশেন মুোসহদ এই অসভযান পসরোলনা কনরনিন, যানদর অস্ত্র সিল কনয়কসি োকু ও বক্সকািার। 

তথাসপ তারা কুফনরর অথববনসতক ও িামসরক কািানমার সভসি েুরমার কনর সদনয়নিন। হিই আনমসরকায়, 

যানকবলা হয় একমাত্র পরাশসি এবং আধ্ুসনক সবশ্ব-শািনবযবস্থার সনয়ন্ত্রক! সনিয়ই এর মনধ্য মহা সনদশবন 

রনয়নি। 

দু’েন ভাইনয়র মানঝ এ সবষনয় একসি েমৎকার কনথাপনকাথন হনয়নি। আসম এখানন তার কথাগুনলা তুনল 

ধ্রসি: 

দু’েননর একেন বলল: একসি রাষ্ট্রনক হবিামসরক সবমান সদনয় আক্রমণ করার মানঝ কী কৃসতত্ব আনি, হয 

সবমাননক আনদৌ যুনের েনয প্রস্তুত করা হয়সন?  

                                                           
1 হদখুন ‘৯/১১ হামলার বযাপানর শাইখ নাসির আল-ফাহনদর ফনতায়া’ - 
http://www.darulilm.org/2018/03/02/911_nfahd/ 



অপরেন বলল: তাহনল আফগাসনিান, ইরাক ও অনযানয হদনশ মুিলমাননদর সবরুনে পসরোসলত 

আনমসরকার যুেগুনলা হকমন? 

প্রথমেন: তুসম কী বুঝানত োনচ্ছা? 

সদ্বতীয়েন: এই প্রসতসি স্থানন মুিলমাননদর সবরুনে আনমসরকার যুেগুনলা সক এই প্রকানররই নয়? 

আফগাসনিান, ইরাক, িুদান ও অনযানয হদনশ তারা হক্ষপণাস্ত্র ও সবমান হামলার মাধ্যনম সক ঐ িকল 

হলাকনদরনকই নািানাবুদ করনি না, যানদরনক তারা হবিামসরক ও সনরপরাধ্ বনল অসভসহত কনর থানক, 

তথা বৃে, নারী ও সশশু? আর এনক্ষনত্র তানদর দাসব হল, িবগুনলাই আকাশযুে। সবমানযুে। 

প্রথমেন: সকন্তু এগুনলা হতা যুেসবমান আর ওগুনলা হতা হবিামসরক সবমান। 

সদ্বতীয়েন: তাহনল সক হকান একসি সবমাননর নাম এফ-১৫ বা িননবনডা রাখা হনল এর েনয তানদর কসথত 

হবিামসরক হলাকনদরনক হতযা করা ববধ্ হনয় যানব, আর যখন এর নাম ‘হবাসয়ং বা এয়ারবাি রাখা হনব, 

তখন তার েনয এিা ববধ্ হনব না? 

তাই প্রকৃতপনক্ষ যুে দুই পেসতর হকান একসি পেসতনত হয়: 

হয়ত িম্মুখ িমর তথা মুনখামুসখ লিাই। এনক্ষনত্র িমগ্র সবশ্ববািীর িাক্ষমনত আনমসরকাই আল্লাহর িৃসির 

মনধ্য িববাসধ্ক কাপুরুষ এবং িমু্মখ িমর হথনক হনত দূনর অবস্থানকারী। এেনয তারা োয় সবমান যুে করনত। 

অতএব িবগুনলাই উপর হনত আঘাত। তাই তানদরিার হমাকানবলায় এনদরিা। আর প্রথনম হয শুরু কনর 

হিই োসলম। কনথাপনকাথনসি িংসক্ষপ্তভানব এখাননই হশষ হল।  

হকউ হকউ বলনত পানর: এই আক্রমনণর দ্বারা কী ফায়দা হনয়নি? 

উির হল, যসদ অনয হকানও লাভ না হয়, শুধ্ু এতিুকুই হয, এর দ্বারা তানদর ইসতহাি, শসির পাল্লা, 

ক,িবনসতক-িামসরক গনবষণা ও আন্তেবাসতক শািনবযবস্থা িমূনল পানে যায়, তনব এিুকুই যনথি। এ 

অসভযান সবরাি ঐসতহাসিক ধ্ারা পসরবতবন সহিানব সবনবসেত হনয়নি। অননক সেন্তা-গনবষনার রূপ পানে 

সদনয়নি।  

কারন পারস্পসরক িম্পকব ও আন্তেবাসতক বযবস্থা সবনশষজ্ঞগণ আধ্ুসনক ববসশ্বক শািনবযবস্থানক কনয়কসি 

ধ্ানপ ভাগ কনরনি: 

১৬৪৮ হথনক ১৯১৪ পযবন্ত িময়কাল। এিা হল ওনয়স্টফাসলয়া েুসি ও তৎিংসেি সবষয়াবলীর ধ্াপ। যা 

ইউনরানপ মানঝ যুে-সবগ্রনহর পসরিমাসপ্ত ঘসিনয়নি। এিাই সিল আধ্ুসনক আন্তেবাসতক িম্পকব প্রসতষ্ঠার 

প্রধ্ান সভসি। 



১৯১৪ হথনক ১৯৪৫ এর ধ্াপ। এিা হল দুই সবশ্ব যুনের যুগ। 

১৯৪৫ হথনক ১৯৯০ এর ধ্াপ। এিা হল োসতিংঘ গিন, সবনশ্বর উপর দুই পরাশসি- হিসভনয়ত-

আনমসরকার কতৃবত্ব, তানদর মধ্যকার শীতল যুে ও অস্ত্র প্রসতনযাসগতার ধ্াপ। 

১৯৯০ হথনক তার পনরর কাল। এ ধ্ানপর িূেনা হনয়নি হিসভনয়ত ইউসনয়ননর পতন, কসমউসনেম বযবস্থার 

ধ্বংি, শীতল যুনে িমাসপ্ত, আনমসরকার একক প্রভাব ও ক্ষমতা অেবন এবং আধ্ুসনক ববসশ্বক শািনবযবস্থার 

বযবস্থার িূেনা হথনক। 

এ ধ্ানপর বযাপানর আনমসরকান বি বি সেন্তাসবদরা মনন কনর, এিাই বি ধ্রনণর রােবনসতক পসরবতবন ও 

লিাইনয়র িমাসপ্ত এবং পসিমা পূসেবানদর সবেনয়র ে,িান্ত ধ্াপ। তানদর ে,িান্ত ও িববনশষ সবেয়নক িুদৃঢ় 

কনর ইসতহাি এখাননই হথনম হগনি। 

একারনণই ফুকুইয়ামা ‘ইসতহানির িমাসপ্ত’ নানম একসি সকতাব সলনখ তানত এ ধ্ারণা হপশ কনর হয, সবশ্ব 

ইসতহানির হশষ প্রানন্ত এনি হপৌাঁনিনি2। হকননা তানদর মনত পুসেবাদ হথনক উিম হকান বযবস্থা সননয় আিা 

মানবজ্ঞাননর িানধ্যর বাইনর। কারণ এর সবকল্প কসমউসনেম, হযিানক মানব িফলতা বািবায়ননর আশার স্থল 

মনন করা হত, হিিা ৭২ বির কাযবকর থাকার পর বযথব হনয় হগনি। একারনণ এখন পুসেবাদই মানুনষর 

ভানগযর সলখন হনয় হগনি। যা হথনক পলায়ননর হকান পথ হনই। এর অধ্ীননই হশষ পযবন্ত বিবাি করনত 

হনব। 

েবনক আনমসরকান সেন্তাসবদ বনলনি: সবগত পঞ্চাশ বিনর আনমসরকান বসহ:রােনীসত সিল, হদনশর শত্রুনদর 

হথনক আগত হুমসকিমূনহর হমাকানবল করা। একারনণ পালয হারবার হথনক শুরু কনর প্রসত বিরই আনমসরকা 

হকান না হকান দ্বন্ধ-িংঘানত েসিনয়নি। যুে সকংবা হমাকানবলা কনরনি। 

অধ্ব যুগ ধ্নর নতুন ববসশ্বক বযবস্থা োলু হওয়ার পর এখনই িববপ্রথম আনমসরকান যুিরাষ্ট্র তানদর 

বসহ:রােনীসতনক শীতল যুনের োপ ও প্রসতক,লতা হথনক মুি-স্বাধ্ীনভানব নতুন কনর হেনল িাোননার 

িুনযাগ হপনয়নি।  

আর এ িুনযাগ পাওয়ার ফনলই (নযমনিা হি বলল) তার অসনি বৃসে হপনয়নি। তার ভয়াবহতা তীব্র হনয়নি। 

তার িমিযা িীমাসতক্রম কনরনি। ফনল হি পৃসথবীবযাপী সবশৃঙ্খলা িসিনয় হবিানচ্ছ। মুিলমাননদর যানদরনক 

ইচ্ছা হতযা করনি, যানদরনক ইচ্ছা বেী করনি, যানদরনক ইচ্ছা অবনরাধ্ করনি এবং যানদরনক ইচ্ছা আঘাত 

করনি। হযন মুিসলমরা কীি-পতনের একসি দল, তানদর রনির হকান মূলয হনই, তানদর ইজ্জনতর হকান 

মূলয হনই। 

                                                           
2 ফ্রাসিি ফুকুইয়ামা, দা এন্ড অফ সহনস্টাসর  



তাই তানদর হমাকানবলায় পৃসথবীর িকল রানষ্ট্রর িমিনয় গসিত একসি হযাো দনলর মাত্র ১৯ েন অল্পবয়স্ক  

মুোসহদ আিনলন। তারা তানদর উপর কিা নেরদাসর করনলন। তানদর ধ্ারণানক বযথব কনর সদনলন। তানদর  

শািনবযস্থা ও রােনীসতর পি পসরবতবন কনর সদনলন। তানদর গনবষণা ভুল প্রমাসনত করনলন এবং তানদর 

পুসেবাদ, সবশ্বায়ন, গণতন্ত্র, কসথত মানবাসধ্কার এবং রূপকথার ‘সি আই এ’ এর ভেুরতা প্রকাশ কনর 

সদনলন। আর তানদর সেন্তাসবদরা হযিানক ইসতহানির হশষ বনল অসভসহত কনরনি, তারা আল্লাহর হুকুম ও 

িাহানযয হিিানকই তানদর ধ্বংনির িূেনা বাসননয় সদনয়নিন। 

আর আধ্ুসনক ইসতহানি প্রথমবানরর মত মুিসলমগণ ঘিনার ভ,িনভাগী না হনয় ঘিনার েন্মদাতা হয়! 

এ ঘিনার মাহাত্বয প্রকাশ পায় পাাঁেসি অনক্ষ: 

প্রথম অক্ষ: এ ঘিনা ইিলামনক পুনরায় কানফরনদর সবরুনে যুনের িম্মুখভানগ সননয় এনিনি। অথে এতসদন 

োতীয়তা, হদশাত্বনবাধ্ ও সবসভন্ন স্বাথবই সিল যুে ও লিাইনয়র হপ্ররক। ফনল এর মাধ্যনম ক্রুনিডীয় শত্রুতা 

হগাপনীয়তা হথনক প্রকানশয েনল আনি এবং হুমসক হথনক বািবতায় েনল আনি। 

সদ্বতীয় অক্ষ: এিা আন্তেবাসতক সহিাব-সনকাশ পসরবতবনন সেহানদর সবরাি অবদাননর কথা স্পি কনরনি। 

তৃতীয় অক্ষ: োতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুনলা কতৃবক রােনীসতনত এবং যুে ও শাসন্ত হঘাষণায় একচ্ছত্র কতৃবনত্বর সেন্তা 

খতম কনর সদনয়নি। কারণ এই লিাইনয়র সনয়ন্ত্রণ সিল এমন হলাকনদর হানত, যানদর সনসদবি োতীয়তা বা 

হদশীয় তনন্ত্রর িানথ হকান িম্পকব হনই। বরং হযমনিা আনমসরকানরা বনল থানক- তারা পঞ্চাশসিরও অসধ্ক 

রানষ্ট্র িসিনয় সিসিনয় আনি। িালাফী সেহাদী ইিলাম বা হযিানক তারা ওয়াহাবী ইিলাম বনল, এিা বযসতত 

অনয হকান সকিু তানদরনক ঐকযবে কনরসন। বরং হয োরসি অসভযান আনমসরকার উপর েরম আঘাত 

হহননসিল, তা পসরোলনা কনরসিল এমন োরেন হলাক, যারা িকনল এক রানষ্ট্রর অসধ্বািী সিল না। তানদর 

একেন সিল হকনানার, একেন উপিাগরীয় অঞ্চনলর, তৃতীয়েন সিসরয়ার এবং েতুথবেন সহোনের। 

েতুথব অক্ষ: এ অসভযান, আনমসরকা কতৃবক হযনকান মুিসলম হদনশর উপর হকান ধ্রনণর প্রসতনশাধ্সবহীন 

আঘাত করার যুনগর এমনভানব পসরিমাসপ্ত ঘসিনয়নি, যা কখননা সফনর আিনব না ইনশাআল্লাহ। 

পঞ্চম িাইড: এিাই আধ্ুসনক ববসশ্বক শািনবযবস্থা সেন্তাধ্ারার পতননর িূেনা। যা আনমসরকা মাত্র কনয়ক বির 

উপনভাগ করনত হপনরনি। আর এিাই আনমসরকার ে,িান্ত পতননরও িূেনা ইনশাআল্লাহ। 

 

 

 



সদ্বতীয় সনদশবন:  

আল্লাহর বাণী-(  في وقذف يحتسبوا لم حيث من الله فأتاهم الله من حصونهم مانعتهم أنهم وظنوا

الرعب قلوبهم )  

আর তারা েমন কমরজেল যর্, তামদর দূর্যগুমলা তামদরমক আল্লাহ (’র কবল) যেমক রক্ষা করমব। জকন্তু 
আল্লাহ তামদরমক এেন জদক যেমক পাকড়াও করমলন র্া তারা ভাবমতও পামরজন। জতজন তামদর অন্তমর 
ভীজতর সঞ্চার করমলন। (িূরা হাশর, ২) 

এসি আল্লাহর একসি সবস্ময়কর সনদশবন। যা হিনেম্বনরর ঘিনায় বািনব প্রসতফসলত হনয়নি। এ আয়ানতর 

সতনসি অংনশর প্রসত লক্ষয করুন! 

১. ( الله من حصونهم مانعتهم أنهم وظنوا )  

আর তারা েমন কমরজেল যর্, তামদর দূর্যগুমলা তামদরমক আল্লাহ (’র কবল) যেমক রক্ষা করমব। 

আনমসরকার অবস্থার প্রসত লক্ষযকারী মাত্রই হদখনত পানব হয, আনমসরকা হভৌগসলক ও িামসরক কারনণ সননে 

হকান যুনের িম্মুখীন হওয়ার বযাপানর সনসিন্ত হনয় সগনয়সিল। হয দু’সি িাগর দু’সদক হথনক আনমসরকানক 

হবিন কনর হরনখনি, তা তানক বাসক সবশ্ব হথনক সবসচ্ছন্ন কনর সদনয়নি, যানদরনক হি োইনলই সননস্পষণ 

োলানত পানর। সকন্তু তার হকান প্রসতনবসশ হথনক আশঙ্কা সিল না। 

অপরসদনক তার মহািাগর অসতক্রমকারী হক্ষপণাস্ত্র, তার পারমাণসবক শসি, সবমানবাহী োহাে; যা িমুনের 

পর িমুে অসতক্রম কনর যায়, তার তারকাযুনের প্ল্যান, যার মাধ্যনম হি তার সবনরাধ্ী পারমাণসবক 

শসিগুনলানক অনকনো কনর সদত োয়, এ িকল শসিগুনলার কারনণ হি সনসিতভানবই সবশ্বাি কনর 

সননয়সিল হয, হি হকান আনদশ করনল হকউ ‘না’ বলনত িাহি করনব না এবং হি সকিু করনল হকউ ‘হকন; 

বলনত িাহি হদখানব না। 

এমসনভানব তারা তানদর সমসডয়ার মাধ্যনম তানদর হগানয়োশসি, তানদর কৃসত্রম উপগ্রহ, তথয তানদর 

উদঘািননর িক্ষমতা এবং গুপ্তেরবৃসিনত তানদর দক্ষতা... ইতযাসদ সবষনয় বহু কল্প-কাসহনী বতরী কনর 

হরনখনি। তাই তারা তানদর িামসরক শসির কারনণ সনসিতভানবই মনন কনরসিল হয, এমন হকান রাষ্ট্র হনই, 

যা তানদর সবরুনে আক্রমনণর দু:িাহসিকতা হদখানব। আর তানদর হগানয়ো শসির কারনণ ধ্ারণা কনরসিল, 

তারা িকল িন্ত্রািী গ্রুপগুনলার গলায় হবসি পসরনয় সদনয়নি, ফনল তারা িামানয নিা-েিাও করনত পারনব 

না। 

 



২. يحتسبو لم حيث من الله فأتاهم   

জকন্তু আল্লাহ তামদরমক এেন জদক যেমক পাকড়াও করমলন র্া তারা ভাবমতও পামরজন। 

এই আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মতৃসপ্ত, দাপি ও অহংকার িনেও আল্লাহ তা’আলা এমন সদক হথনক আিনলন, হযিা 

তারা কল্পনাও করনত পানরসন এবং মাত্র দুই ঘন্টার হভতনর তার উপর ে,িান্ত আঘাত হহনন পঞ্চাশ বির যাবত 

বতরীকৃত তানদর িকল কল্প-কাসহনী ে,ণব-সবে,ণব কনর সদনলন। প্রাথসমক সকিু উপকরনণর মাধ্যনম তানদর 

অহংকার ধ্ুনলায় সমসশনয় সদনলন। যার প্রসতনরাধ্ করনত তানদর হক্ষপণাস্ত্র, তানদর সবমানবাহী োহাে এবং 

তানদর পরমাণসবক শসিও িক্ষম সিল। 

 হকাথা হথনক এনিসিল এই আঘাত? 

তার হিই বি শত্রু হথনক, যার সবরুনে যুে করার েনযই হি হগানয়োবাসহনী, কৃসত্রম উপগ্রহ এবং দািত্বকারী 

দালালেক্রনক বতরী কনর হরনখসিল। আমার মনন হনচ্ছ, হযন আসমই হিই অসভযাননর িদিযনদর িানথ আসি, 

যারা আনমসরকান দূগবগুনলার উপর আঘাত হাননত হাননত সবমাননর োনাগুনলা সদনয় হদখসিল আর বলসিল: 

হহ কানফনরর দল! হতারা হতানদর পারমাণসবক শসি, কৃসত্রম উপগ্রহ, সিআইএ এর উপর প্রোব কর। 

 

৩. الرعب قلوبهم يف وقذف   

জতজন তামদর অন্তমর ভীজতর সঞ্চার করমলন। 

 তাই এ আক্রমনণর িানথ িানথই তানদর অন্তনরর গভীনর ত্রাি িসিনয় পনি। হি িময় হযনকান দশবকই 

আনমসরকাননদর হেহারার সদনক তাকানল তা হদখনত হপত। আর তানদর িবার উপনর আনি, তাগুত বুশ। হয 

কনয়ক ঘন্টা পযবন্ত লাগাতার এক স্থান হথনক আনরক স্থানন আত্মনগাপন করসিল। আত্মনগাপননর তসরৎগসতর 

একসি আনুমাসনক হরকডবও সনধ্বারণ করা হনয় হযত, যসদ তার িহকারী হেসনও প্রসতনযাগীতায় সলপ্ত না হত! 

 

 

 

 



তৃতীয় সনদশবন:  

আল্লাহর বাণী- ( رمى الله ولكن رميت إذ رميت وما )  

আর তুজে জনমক্ষপ করজন র্খন তুজে জনমক্ষপ কমরজেমল; বরং আল্লাহই জনমক্ষপ কমরমেন...(িূরা আনফাল, 

১৭) 

ঐ িকল আক্রমণগুনলার প্রতযক্ষ এবং পনরাক্ষ ফলাফলগুনলার প্রসত দৃসিপাতকারীই বুঝনত পারনব হয, এর 

সপিনন মানবীয় শসির উনধ্বব সভন্ন শসি রনয়নি। যার ফনল একেন মুসমননর, আল্লাহর এ আয়ানতর প্রসত 

সনসিত সবশ্বাি েনন্ম যায়-( رمى الله ولكن رميت إذ رميت وما ) 

এিািা হয িকল প্রতযক্ষ ফলাফলগুনলা আনমসরকান অথবনীসতর প্রিাদ েুরমার কনর হদওয়ার কারনণ প্রকাশ 

হপনয়নি, তা মানুনষর কল্পনারও উনধ্বব। আর যখন আপসন এই তথয োননত পারনবন হয, ঐ িকল গগণেুসম্ব 

স্থাপনাগুনলা “বুনয়ঞ্জ-৭০৭” এর আঘাত হমাকানবলা করার মত মেবুত সিল, হযমনিা প্রনকৌশলীরা বনলনি- 

তখন হতা আপনার িামনন এ সবষয়িা আনরা পসরস্কারভানব স্পি হনয় যানব। আর যসদ োননত পানরন হয, 

মূল স্থাপনাসির িানথ িানথ গগণেুসম্ব স্থাপনার আনরকসি িাসরও ঝুনক যায় এবং তার িানথ ভ,পাসতত হয়, 

তাহনল কতিা সবস্ময়নবাধ্ করনবন?! সননের সেত্রসি হদখুন, তাহনল আপনার কানি এর প্রতযক্ষ ফলাফলগুনলা 

স্পি হনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



এখানন আনরকসি মানসেত্র: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এখানন িাইকালারগুনলা ধ্বংিপ্রাপ্ত। লালকালারগুনলা ধ্বংনির দ্বারপ্রানন্ত। নীল কালারগুনলা মারাত্মক 

ক্ষসতগ্রি। হলুদ কালারগুনলা ক্ষসতগ্রি, তনব সস্থরভানব আনি। আর ধ্ুির বনণবরগুনলার েনয পসরচ্ছন্নতা 

প্রনয়ােন। 

তনব এখানন আমানদর উনিশয হল, এ আক্রমনণর পনরাক্ষ ফলাফলগুনলা। কারণ এর পনরাক্ষ ফলাফল 

হথনকই আমরা আেও ফল লাভ করিু। হি িমি ফলাফলগুনলার মনধ্য কনয়কসি সনযে উমল্লখ করা হল: 

১. আনমসরকান অথবনীসতর হয ধ্বি ও মো িৃসি হনয়নি এবং সবসভন্ন বি বি হকাম্পানীগুনলার হয ধ্ারাবাসহক 

পতন এখননা অবযাহত আনি, এিািা তানদর ডলানরর মান কনম যাওয়া এবং মুনাফাগুনলা তানদর হদনশর 



পসরবনতব এখন অনয হদনশ েনল যাওয়া ইতযাসদ সবষয়গুনলা অসতিির এই রাষ্ট্রসির পতননর হঘাষণা হদয়। 

কারণ এ রাষ্ট্র প্রসতসষ্ঠতই আনি অথবনীসতর উপর।3 

২. অননক কানফরনদর ইিলানম প্রনবশ করা। এমনসক োরবার এমন এই অসভযান হওয়ার পর হথনক 

ইিলানম প্রনবশকারীনদর িংখযা কনয়কগুণ হবনিনি। যা তানদর িংবাদ মাধ্যমগুনলা প্রকানশযই স্বীকার 

কনরনি। এমনসক সি এন এন এর ভাষযমনত শুধ্ু আনমসরকানতই ইিলাম গ্রহণকারীনদর িংখযা ৩৪ হাোনর 

হপৌাঁনি হগনি। আসফ্রকার অননক কানফরও ইিলানম প্রনবশ কনরনি। হযিা িম্পকব হিখানকার সকিু সকিু দায়ী 

ভাই আমানক তথয সদনয়নি। 

৩. পৃসথবীর সবসভন্ন অঞ্চনল ইিলাম ধ্নমবর বযাপানর োনার হকৌতুল িসিনয় পিা। এমনসক শুধ্ু আনমসরকানতই 

১৬ হাোনররও অসধ্ক পাবসলক লাইনব্ররী ইিলাম ও মুিসলমনদর বযাপানর অননক সকতাব িংগ্রহ কনরনি। 

সব্রনিননর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বযাপানর কাে করার েনয অননকগুনলা সবনশষজ্ঞ হকািব োলু কনরনি, 

তানদরনক ইিলাম ধ্নমবর পসরেয় তুনল ধ্রার েনয। সব্রনিন ও ফ্রানি কুরআননর কসপ হশষ হনয় যায়।  

সকিু সকিু হদনশ ইিলাম িম্পনকব োনার েনয সবনশষভানব এক িপ্তাহ িময় সনধ্বারণ করা হনয়নি। োপানন 

এবং পূবব এসশয়ার হদশগুনলানত ইিলানমর প্রসত হঝাক বৃসে হপনয়নি। এিকল হদশগুনলার পসরসস্থসত অনুযায়ী 

আপসন যসদ এই ফলাফল আনার েনয দাসয়নদর সবশাল একসি বাসহনীও হপ্ররণ করনতন, তবু তা আিত না। 

তনব যসদ আল্লাহ োইনতন। এিার কারনণই এই আক্রমনণর অননক কসিন সবনরাসধ্তাকারীরাও একথা স্বীকার 

কনরনি হয, এই আক্রমনণর পর ইিলাম মাত্র এক বিনররও কম িমনয়র মনধ্য এত িংখযক ইিলাম গ্রহণকারী 

লাভ কনরনি, যা িাধ্ারণ দাওয়াত েসল্লশ বিনর লাভ কনর। 

 এ পযবন্ত আনলােনা সিল মুিলমাননদর অন্তনর ‘ওয়ালা-বারা’র রূহ েীসবত করা এবং তানদরনক কানফরনদর 

িানথ শত্রুতা সশক্ষা হদওয়ার সদক হথনক। কারণ এ হামলাগুনলা ক্রুনিডারনদর অন্তনরর হগাপন শত্রুতানক 

প্রকাশ কনর সদনয়নি। তাই মুিলমাননদর মনধ্য যারা উদাি সিল বা উদািীনতার ভান কনরসিল, তানদরনক 

িোগ কনর সদনয়নি এবং আল্লাহর পনথ সেহানদর রূহনক পুনেবীসবত কনরনি। এিািাও আনরা বহু ফলাফল 

রনয়নি, যা অসবরত প্রকাশ হপনতই থাকনব। এখননা তার কনয়কসির প্রসত ইসেত হদওয়া হল মাত্র। 

 

                                                           
3 িুবহানআল্লাহ শাইনখর এ কথা িতয প্রমাসণত হনয়নি। ২০০৭-০৮ এ হয ববসশ্বক মো শুরু হনয়সিল এবং তার পর হথনক 
আনমসরকার অথববনসতক শসির হয ক্রমাবনসত হনচ্ছ তার হপিনন হখাদ আনমসরকান সবনেষক ও ঐসতহাসিকরাই 
আফগাসনিান ও ইরানকর বযথব িামসরক অসভযান ও ৯/১১ পরবতবী কাউন্টার হিনরাসরেম খানত আনমসরকার সবপুল বযয়নক 
দায়ী কনরনিন।  



েতুথব সনদশবন:  

আল্লাহর বাণী-( الله مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن ) 

আর োনুমের েমৈে এেন যলাকও আমে যর্ আল্লাহর সন্তুজির উমেমশে জনিমক জবজকমে যদে। (সূরা বাকারা, 
২০৭) 

আরবগণ প্রােীনকাল হথনক িামুনয়নলর আত্মতযানগর গান হগনয় থানক। একারনণ তারা তানদর 

উদাহারণগুনলানত বনল: “হি িামুনয়ল হথনকও সবশ্বি বা আনত্মাৎিগবী।” 

আরনবর েবনক কসব বনলনিন: (আরসব কসবতার অথব) 

তুসম হিই বযসির িানথ হদৌাঁসিনয়নিা, হয হতামানক মুতুযর পর েীসবত কনরনি এবং হতামার তনর হিই 

তযাগ স্বীকার কনরনি, যা িামুনয়লও কনরসন। 

আনরক কসব বনলনিন: 

হি আমানক ভালবািার হিই প্রসতদান সদনয়নি, যা সিসনম্মারনক হদওয়া হয়। অথে হি আমানক 

িামুনয়নলর নযায় তযাগ স্বীকানরর আশা সদত। 

িামুনয়ল তার হিনলর তনর আনত্মাৎিগব কনরসিল, তার কানি হয আমানত রাখা হনয়নি তা উোর করার 

েনয। তথাসপ হি আরবনদর হোনখ বি হনয় হগনি। 

আল্লাহর শপথ! এিা আত্মতযাগ। সকন্তু আপসন যখন হমাল্লা ওমনরর আত্মতযানগর িানথ এিানক তুলনা 

করনবন, তখন এিা ম্লান হনয় যানব, এমনসক প্রায় অসিত্বহীন হনয় যানব। আল্লাহ তার প্রসত রহম করুন এবং 

তানক োন্নাতুল সফরদাউি দান করুন! 

তার ধ্ানর কানিও সক হপৌাঁিনত পারনব িামুনয়নলর আত্মতযাগ? হি হতা সিল একসি মাত্র হিনল। এিা সক 

সননের শািনক্ষমতা, রােত্ব, পসরবার, হদশ, সনরাপিা এবং িকল িহায়-িম্পদ তযাগ করার িমান হনত 

পানর?! 

যসদও আমানদর এই যামানা হখয়ানত ও মুনাসফসকর যামানা, সকন্তু হমাল্লা মুহাম্মদ ওমনরর মত সবরল বযসিত্ব 

আমানদরনক আবার িাহাবানয় হকরানমর যামানায় সননয় এনিনিন। তার অবস্থার ভাষা বলনি: 

তুসম যসদ সমি হও, আর েীবন হয় সতি - তুসম যসত তুি হও, আর িকল মানুষ হয় ক্রুে - যসদ হতামার 

মানঝ আর আমার মানঝ িম্পকব আবাদ হয় আর আমার মানঝ ও সবশ্ববািীর মানঝ িম্পকব হয় সবরান - 



তথাসপ যসদ হতামার খাসি ভালবািা হপনয় যাই, তনব আমার েনয িবই হনব িহে। মাসির উপর যা আনি, 

িবই মাসি। 

তাই এই সবরল আত্মতযাগ এবং সবশাল অসবেলতা পাওয়া হগনি এমন িময়, যখন অিংখয তাগুতনগাষ্ঠী বি 

তাগুনতর বনকিয অেবননর েনয বযি। হকউ যসদ িামানয একসি িালানমর মাধ্যনমও হযনকান একেন 

িন্ত্রাসির(!) িানথ িাদৃশয অবলম্বন কনর, তনব আনমসরকার স্বানথব তানকও তাগুত সশকার কনর সদনত 

সিেহি। হযন তারা োসচ্ছল, ফযানক্স হযমন কাগে পািাননা যায়, হতমসন যসদ হলাক পািাননা হযত, তনব হকান 

সবলম্ব না কনর তাৎক্ষসণক তানদরনক বি তাগুনতর সনকি পাসিনয় সদত! 

তাই আমরা মনন কসর, হমাল্লা ওমর ঐ িকল হলাকনদর অন্তভ,বি, যানদর বযাপানর আল্লাহর এই বাণী 

প্রনযােয হয়-( الله مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن ) 

 

পঞ্চম সনদশবন:  

রািূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বাণী- ( بالرعب نصرت )  

“আমানক আতঙ্ক সদনয় িাহাযয করা হনয়নি।” 

 হয রাষ্ট্রনক সবনশ্বর িবববৃহৎ পরাশসি বলা হয়, হি রাষ্ট্রসি তার আকানশ িাত হাোর যুেসবমান েনিা কনর, 

আফগাসনিাননর সগসর-গুহায় অবস্থানকারীনদর ভনয়। তানদর িকল স্বাথবিংসেি স্থানগুনলানত পযাসিয়ি ও 

সস্টংগার স্থাপন কনর। িন্ত্রািী আক্রমনণর ভনয় একাসধ্কবার েরুরী অবস্থা হঘাষণা কনর। আক্রমনণর পর তার 

অসধ্বািীনদর একেতুথবাংনশরও হবসশ মানসিক হরানগ আক্রান্ত হয়। সবশ্ব-আত্মনগাপনকারী দনলর হনতা হেসন 

এক গুপ্তস্থান হথনক হবর হনয় আনরক স্থানন প্রনবশ করনত থানক। এভানব আতনঙ্কর ধ্ারাবাসহকতা 

অবযাহতভানব েলনত থানক।  

আমরা মনন কসর, এ িবই আল্লাহ ঘসিনয়নিন শায়খুল মুোসহদীন আবু আব্দুল্লাহ উিামা সবন লানদননর হিই 

কিম পুরা করার েনয হয, আনমসরকানরা সনরাপনদ ও সনসববনে েীবন যাপন করনত পারনব না4।  

                                                           
4 আজে যসই সবযেে ক্ষেতার অজৈকারী আল্লাহর নামে শপে করজে, জর্জন আসোনমক স্তর োড়া সৃজি কমরমেন। র্তজদন পর্যন্ত 
না জিজলজস্তনীরা শাজন্তমত বসবাস করমত পারমে এবং কামির ধসনেরা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওোসাল্লাে এর পজবত্র 
ভূজেমক পজরতোর্ করমে ততজদন পর্যন্ত আমেজরকানরাও শাজন্তমত োকার স্বপ্ন যদখমত পারমব না।  
শাইখ উসাো জবন লামদন রাজহোহুল্লাহ 
 



আল্লাহ তানক োন্নাতুল হফরদাউি দান করুন! আমানক োন্নানত তার িনে স্থান দান করুন! কারণ আল্লাহর 

বাোনদর মধ্য হথনক এমন কসতপয় বাো আনিন, যারা আল্লাহর নানম কিম করনল, আল্লাহ তা পূরণ 

কনরন। 

 

ষষ্ঠ সনদশবন:  

রািূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বাণী- হেনন হরখ, যসদ িমি উম্মতও হতামার ক্ষসত করার েনয একসত্রত হয়, তথাসপ 

তারা হতামার ততিুকুই ক্ষসত করনত পারনব, যা আল্লাহ হতামার বযাপানর সলনখ হরনখনিন। 

এই সনদশবননর সবশালতা সননয় হক আপসি করনত পারনব? 

শায়খুল মুোসহদ আবু আব্দুল্লাহ উিামা সবন লানদন রাসহমাহুল্লাহ এর সবরুনে পৃসথবীর পূবব হথনক পসিম 

পযবন্ত িকল হদনশর, িকল ধ্নমবর ও িকল বনণবর-  খৃিান, ইহুদী, সহেু, হবৌে, মুনাসফক ও সবশ্বািঘাতকরা 

তানদর হানত যা সকিু আনি এবং হয পযবন্ত তানদর জ্ঞান-সবজ্ঞান হপৌাঁনিনি, এমন িকল অস্ত্র, সবমান, কৃসত্রম 

উপগ্রহ, হগানয়োবাসহনী ও নেরদাসর বযবস্থা সননয় ঐকযবে হনয়নি। অথে তার িসব পৃসথবীর প্রানন্ত-প্রানন্ত 

এমনভানব িসিনয় পনিনি, হযভানব খিকুনিার মনধ্য আগুন িসিনয় পনি। ফনল তানক দূরবতবী-সনকিবতবী, 

হিাি-বি, মুিসলম-কানফর, নারী-পুরষ িকনল সেনত। এত িব সকিু িনেও তারা তার সেহ্নও খুনে পাইসন, 

তার বযাপানর হকান তথয উদঘািন করনত পানরসন। সতসন হকান আকানশর সননে আনিন, তাও োননত 

পানরসন5! 

আমরা আল্লাহর সনকি দু’আ কসর, আল্লাহ তানক োন্নাতুল সফরদাউি দান করুন! তার বাসহনীনক কানফরনদর 

সবরুনে সবেয় দান করুন এবং আনমসরকা ও তার সমত্রনদর পরােনয়র মাধ্যনম আমানদর েক্ষু শীতল করুন! 

অবসশি আনি আনরকসি সনদশবন, তা আনরকসি প্রবনন্ধ উনল্লখ করনবা ইনশাআল্লাহু তা’আলা। 

 

                                                           
5 হলখাসি ২০০২ িানলর। ২০১১ িানল শাইখ উিামা ইবনন লানদন তাাঁনক ধ্রনত আিা আনমসরকার হিনাবাসহনীর এক 
বাসহনীর িানথ লিাইনয় শহীদ হন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাাঁনক রহমনতর োাঁদনর েসিনয় রাখুন। তাাঁর ও তাাঁর িাথী 
মুোসহসদননর েীবনন কুরআননর এ আয়ানতর প্রসতফলনই আমরা হদখনত পাই,  
 
েুজেনমদর েমৈে কতক যলাক আল্লাহর সমঙ্গ কৃত তামদর অঙ্গীকার সমতে পজরণত কমরমে। তামদর কতক উমেশে বাস্তবােমন 
(শাহাদাত বরণ) কমরমে আর তামদর কতক অমপক্ষাে আমে। তারা (তামদর সংকল্প) কখমনা জতল পজরোণ পজরবতযন 
কমরজন। (সূরা আল-আহর্াব, ৩৩) 



ওয়ািাল্লাল্লাহু আলা নাসবসয়যনা মুহাম্মদ 

সলনখনিন: নাসির ইবনন হামদ আলফাহদ। 

শসনবার, ১৪/৭/১৪২৩ সহেরী। 

 


